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Veletrh ve znamení novinek i setkání
Stejně jako v letech minulých, ani letos nebude na mezinárodním veletrhu Techagro 2016 chybět přední tuzemský výrobce zemědělské techniky, společnost 
OPaLL-AGRI s. r. o.. Tradičně tuto ryze českou společnost nalezneme v pavilonu F ve stánku s číslem 002.

S čím letos přicházejí ‘opalláci‘ 
na brněnský veletrh? Je to pře-
devším široká paleta novinek 
a vylepšení, která prochází na-
příč celým výrobním portfoliem. 

Příslušenství pluhů
Abychom ale byli konkrétní, 

začněme u pluhů. Zejména po-
lonesené pluhy dostaly do vín-
ku nové příslušenství i rozšíře-
nou základní výbavu. Na plu-
zích Europa II a Orion tak nově 
nalezneme například hydraulic-
ké odpružení pojezdového kola, 
aby se snížilo namáhání podvoz-
kové části a zvýšil se komfort 
obsluhy při transportu z farmy 
na pole či při jakýchkoliv jiných 
přejezdech. Rozšířeným příslu-
šenstvím, které ocení obsluha 
stroje zejména při práci, je hyd-
raulické dotěžování kol trakto-
ru, takzvaná kontrola trakce ta-

hače. Ta funguje na principu 
přenosu hmotnosti pluhu na 
přední nebo zadní kola traktoru 
přes hydraulický píst umístěný 
na závěsné hlavě pluhu. Tento 
systém umožňuje přemísťovat 
hmotnost odpovídající asi 10 % 
hmotnosti pluhu. 

Již starší, ale přesto nepříliš 
známou inovací je rovněž hyd-
raulické natáčení pojezdového 
kola, které je vhodným pomoc-
níkem zejména při orbě v kop-
cích a zabraňuje podélnému se-
souvání zadní části pluhu smě-
rem ze svahu.

Kypřiče
Pozadu s vylepšeními nezůsta-

ly ani kombinované kypřiče pro 
přesnou přípravu seťového lože 
Saturn IV. Jak již nové označení 
IV napovídá, jedná se o čtvrtou 
generaci těchto strojů, která vy-

niká zejména zjednodušeným 
seřizováním hloubky práce rad-
liček klikou či hydraulicky. Rov-
něž je na stroj možné agregovat 
čelní smykovací lištu, která do-
plňuje základní výbavu, v níž 
jsou ještě další dvě srovnávací 
lišty za drobicími válci. 

Expozici ozvláštní také proto-
typ II. generace radličkového 
kypřiče Triton, který bude na 
této výstavě poprvé představen 
veřejnosti. Prototyp bude vy-
cházet z nové koncepce hlavní-
ho rámu a zásadní změnu za-
znamená také pružinové jištění 
pracovních orgánů.

Technika Pneusej
Novinky na stánku však nebu-

dou zastoupeny jen pod znač-
kou OPaLL-AGRI, ale také 
v rámci strojů, prodávaných 

v ČR v rámci výhradního za-
stoupení, tedy techniky Pneusej 
ze slovenského Hlohovce. 

Pomyslnou vlajkovou lodí me-
zi novinkami bude tažený secí 
stroj Pneusej o záběru šest me-
trů, který konstrukčně vychází 
z oblíbeného modelu MV600. 

Díky vlastním pojezdovým ko-
lům umožní agregaci i s trakto-
ry, které mají odpovídající vý-
kon, ovšem jsou hmotnostně 
postaveny k nižší zátěži na ra-
mena hydrauliky. 

Secí stroje pro menší 
zemědělce

Zajímavé budou také secí stro-
je pro menší zemědělce, a to se-
cí stroj pro sólo setí s označe-
ním MSH 4,5, a také odlehčená 
secí kombinace Pluma 3 s ro-
tačními branami Perugini. 

Zásobník na hnojivo

Hitem letošní jarní sezóny je 
čelní zásobník na hnojivo a osi-
vo s označením FT. Tento zá-
sobník se dá využít jako násyp-
ka secího stroje, který je umís-
těn vzadu za traktorem, nebo 
jako zásobník na minerální 
hnojivo, které je rozdělováno 
za traktorem k pracovním jed-
notkám libovolných půdozpra-
cujících strojů.  

Veletrh – místo k setkání
Techagro však pro zaměstnan-

ce společnosti OPaLL-AGRI s. r. o. 
není jen otázkou prezentace 
strojů, ale především setkávání 
se zákazníky a partnery. Sami 
pracovníci společnosti tvrdí, že 
udržování vztahů s klienty je jed-
ním ze základních kamenů ob-
chodní politiky. Jak uvedl vedou-
cí prodeje Petr Jedlička z OPaLL-

-AGRI s. r. o., kontakt s klienty 
vnímají nejen jako prodejní ná-
stroj, ale zejména jako místo, 
kde se setkávají stroje s realitou 
provozu a potřeb zemědělců. 
Proto se snaží na výstavách bed-
livě vyslechnout všechny názo-
ry, postřehy a připomínky uživa-
telů strojů OPaLL-AGRI s. r. o.. 
„Samozřejmostí je při setkání ta-
ké pohovoření o radostech a sta-
rostech běžného života, neboť 
většina zákazníků je také našimi 
dlouholetými přáteli a kamará-
dy, se kterými vždy rádi posedí-
me a připijeme si na zdraví a vše, 
co je k životu potřeba,“ uvedl dá-
le Jedlička.

Na závěr je vhodné připome-
nout, že zveme k návštěvě expo-
zice společnosti OPaLL-AGRI 
s. r. o. v pavilonu F, stánek 002. 
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